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 - Programa - 

  
 

1 – Ementa: 
 
"Estudo de métodos e processos projetuais contemporâneos a partir de um enfoque que 

leva em consideração a crescente e irreversível informatização e compartilhamento do 

conhecimento, além da prioridade por ações de caráter ambiental. Análise dos conceitos  
de rede, complexidade, cooperação, interdependência, reutilização de espaços e objetos, 

do-it-yourself, sustentabilidade." 

 
2 – Objetivo Geral: 
 
O objetivo geral desta disciplina é oferecer aos arquitetos um conjunto de conceitos, 
referências e exemplos do que consideramos ser uma tendência atual do pensamento 
projetual: a combinação entre a crescente complexidade dos problemas de projeto, a 
urgência em enfrentar questões ecológicas e sustentáveis, e a necessidade de utilização 
de técnicas digitais em todas as etapas do projeto como instrumento de análise e 
tomada de decisão. A combinação destes três fatores traz desafios grandes 
relacionados tanto aos métodos de projeto, ou seja, ao modo como é organizado e 
produzido o conhecimento projetual, quanto aos processos de projeto, isto é, os 
recursos tecnológicos que os arquitetos utilizam para dar visualidade às suas idéias. 
Propomos aqui uma disciplina que irá tirar os arquitetos da zona de conforto e desafiá-
los a pensar, propor, criticar, refletir em como melhorar nossos ambientes de vida, 
nosso entorno, nossas construções, oferecendo também espaço para a produção de 
pequenos experimentos práticos utilizando softwares paramétricos e impressoras 3D.  
 
3 – Objetivos Específicos: 
 
>> Ampliar o entendimento sobre o conceito de sustentabilidade a partir do estudo 
mais aprofundado do conceito de ecologia, incluindo uma análise avançada tanto dos 
sistemas naturais quanto os sistemas artificiais; 
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>> Situar o conceito de ecologia no âmbito dos estudos de complexidade; expor a 
importância cada vez maior da complexidade para o pensamento projetual, discutindo 
as inúmeras alterações estruturais que ela vem trazendo aos paradigmas da 
arquitetura; dentre elas, a consciência emergente por um pensamento projetual mais 
flexível e experimental que reconhece os limites do pensamento clássico disciplinar e 
busca novos meios de interagir e evoluir; 
 
>> Fazer entender que com a cibernética e os sistemas interativos atuais o campo de 
relações sociais e de produção de conhecimentos encontra-se exponencialmente 
ampliado e com enormes possibilidades para amplificar o potencial criativo e o 
desenvolvimento de idéias na arquitetura, no urbanismo, no design e na arte; 
 
>> Ampliar o entendimento do conceito de ecologia a partir de uma abordagem que 
avança sobre o tradicional “estudo da relação entre seres vivos e ambiente natural” e 
abarca o que pode ser chamado de ecologias cognitivas. Ecologias cognitivas é a 
definição de todo conjunto de relações criativas que são postas em prática pelas 
plataformas digitais; 
 
>> Discutir a importância do conceito de cibernética para o entendimento da ecologia. 
Demonstrar que ser ecológico é ter a capacidade de interagir continuamente, se 
adaptar ao meio físico ou informacional, reprogramar os parâmetros iniciais e evoluir; 
entender que esta condição de flexibilidade pode estar presente tanto nos processos de 
projeto quanto nos objetos projetados; 
 
>> Oferecer condições para a produção de projetos e protótipos experimentais 
utilizando recursos projetuais paramétricos e equipamentos de fabricação digital como 
forma de territorializar as idéias em objetos físicos impressos em 3D. 
 
 
3 – Unidades de Ensino: 
 

. [data] Aula I:  : Ecologias de Projeto – conceitos norteadores  
Assunto:  

. Apresentação do site #Rede e do Programa da Disciplina 

. Introdução ao conceito de ecologia e definição de suas relações com o programa da 
disciplina. Apresentação de discussão de conceitos afins tais como: ecosofia, territórios, 
sistemas. 
. Exibição do documentário: Uma Ecologia da Mente: sobre o pensamento de Gregory 

Bateson. 
 

Bibliografia:  
. GUATTARI, Felix. As três ecologias. São Paulo, Papirus, 2012. 
. ROCHA, B. M. Territórios: modos de entendê-los e agenciá-los nas metápolis. Revista 
ClimaCOM Cultura Científica. Ano 3, N. 6 Territórios, Agosto de 2016. 
. SPEAKS, M. Inteligência de Projeto. In: SYKES, K. (Ed.). O campo ampliado da 
arquitetura: antologia teórica 1993-2009. São Paulo: Cosac Naify, 2002. p. 156-164. 
 

. [data] Aula II : Arquitetura Durável nas Metrópoles: uma abordagem crítica da 

sustentabilidade 
Assunto:  

. Sustentabilidade hoje;  

. Arquitetura Durável = Architecture Durable: uma leitura francesa  
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. A sistematização dos dispositivos duráveis: urbanidade, implantação, morfologia, 
materialidade, espacialidade, sistemas, performance 

Bibliografia:  
. ROCHA, B. M. Arquitetura Durável nas Metrópoles: uma abordagem crítica da 
sustentabilidade nos projetos urbanos. Anais do ELECS 2011, Vitória, 2011. Disponível 
em <http://territorios.org/blog/?page_id=189> 

 
. [data ] Aula III : Novos olhares e desafios na epistemologia projetual 
Assunto:  

. Complexidade e os desafios de se trabalhar com a incerteza;  

. Um olhar improvisacional orientado ao projeto;  

. As demandas por: adaptação, programação, hibridação.   
Bibliografia:  

. ROCHA, B. M. Novos olhares e desafios na epistemologia projetual. Revista Pós. V.23, 
N.39, São Paulo, FAU/USP, Junho de 2016. 
ROCHA, Bruno Massara. Complexidade e improvisação em arquitetura. 2015. Tese 
(Doutorado em Design e Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16134/tde-08032016-152801/> 
 

. [data] Aula IV: Seminário 1 – Apresentação e Discussão do Livro:  
. COSTA, C. Z. Além das Formas: introdução ao pensamento contemporâneo no design, 
nas artes e na arquitetura. São Paulo: Annablume, 2010.  
 

 
. [data] Aula V: Os Estudos de Complexidade e a Prática Criativa Contemporânea (PARTE 
1) 
Assunto:  

. Entendendo a Complexidade (I) 

. Caminhos da Complexidade na História da Arquitetura (II) 

. Modos de Agir – táticas, processos e atributos (III) 
Bibiografia: 

. MORIN, E. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2011. 
VENTURI, R. Complexidade e contradição em arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 
2004. 
LÉVY, P. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: 
Loyola, 1994. 

 
. [data] Aula VI: Os Estudos de Complexidade e a Prática Criativa Contemporânea 

(PARTE 2) 
Assunto:  

. Modos de pensar – uma inteligência para a complexidade (IV) 

. A pesquisa-ação no contexto acadêmico (V) 
Bibiografia: 

MORIN, E. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2011. 
VENTURI, R. Complexidade e contradição em arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
LÉVY, P. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Loyola, 
1994. 

 
. [ 18/05/17 ]Aula VII: Seminário 2 – Apresentação e Discussão dos Livros: 

. BOURRIAUD, N. A estética relacional. São Paulo: Martins Fontes, 2009a. 

. BOURRIAUD, N. Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo. São 
Paulo: Martins Fontes, 2009b. 

 
 
. [data] Aula VIII: Do It Yourself e Improviso: por uma outra epistemologia da projetação 

(*) 
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Assunto:  
. Uma visão ampliada da improvisação na arte 
. Abertura e compartilhamento na obra artística 
. Hibridismo de referências 
. Agenciamento Coletivo 
. O Do It Yourself e a Improvisação 
. Aprender Fazendo 
. Reflexão-em-Ação: uma metodologia para o improviso 
. Estruturando problemas complexos (Framing) 
. Raciocinando Abdutivamente 
. Centrando o Pensamento na Ação 

Bibiografia: 
. ROCHA, B. M. Do it yourself e improviso: por uma outra epistemologia da projetação. 
V!RUS, São Carlos, n. 10, 2015. [online] Disponı́vel em: 
<http://www.nomads.usp.br/virus/virus10/?sec=4&item=2&lang=pt>. 

 
 
. [ 01/06/17 ] Aula IX: Complexidade e Improvisação em Arquitetura 
Assunto:  

. Por quê  improvisação? 

. O improviso no contexto da complexidade e da arquitetura;  

. Epistemologias Projetuais: modelos, abordagens e evoluções;  

. Modos de Agir: atributos da improvisação;  

. Modos de Pensar: a inteligência do improviso;  

. Praticando a Inteligência do Improviso 
Bibiografia: 

. ROCHA, B. M. Complexidade e Improvisação em Arquitetura. Tese de Doutorado. 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Orient: Carlos Zibel 
Costa, 2015. 256p. Disponível em < http://www.territorios.org/complexidade/ > 

 
. [data] Aula X: Seminário 3 – Apresentação e Discussão do Livro:  

. LÉVY, P. As Tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. 
Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993. 

 
 
. [data] Aula XI: Convidado Externo: a definir 
 
. [data]  Aula XII: Seminário 4 – Apresentação e Discussão do Livro:  

. PARENTE, A. (Ed.) Tramas da rede: novas dimensões losó cas, estéticas e políticas da 
comunicação. Porto Alegre: Sulina, 2010. p. 64-79  

 
. [data] Aula XIII: Seminário 5 – Apresentação e Discussão do Livro:  

. MORIN, E.; MOIGNE, J. L. A inteligência da complexidade. São Paulo: Peirópolis, 2000  

 
. [data] - Aula XIV: Aula orientação dos Artigos Finais da Disciplina 
 
 
. [data] Aula XV: Apresentação dos Artigos Finais e Encerramento 
 

 
 
4 – Metodologia  
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. O conteúdo da disciplina será ministrado inicialmente a partir de aulas expositivas 
seguidas de discussões e debates sobre os principais temas abordados. Haverá ainda 
uma sequência de seminários expositivos nos quais os alunos farão a exposição e 
discussão dos livros sugeridos na bibliografia da disciplina. Está incluido no processo 
metodológico a realização de um workshop prático para o reconhecimento de 
máquinas de impressão em 3D de forma a oferecer um ambiente propício para 
pequenas experimentações práticas complementares ao estudo teórico.  
 

 

5 – Distribuição dos Pontos 
 

. Avaliação do desempenho dos estudantes na realização dos seminários 
tendo como critérios: domínio do conteúdo, método de apresentação e 
posicionamento crítico. Valor: 40 pontos 
. Apresentação de um Artigo Final discutindo as relações que podem ser 
estabelecidas entre o conteúdo abordado na disciplina e o projeto pessoal de 
pesquisa de cada aluno, ou ainda uma análise crítico-propositiva realizada 
sobre os objetos produzidos no workshop de impressão 3D e projeto 
paramétrico. Valor: 60 pontos 

 
 

6 – Referências Bibliográficas 
 
6.1 – Bibliografia Básica 

 
. ALLEN, S. Condições de campo. In: SYKES, K. A. (Ed.). O campo ampliado da 
arquitetura: Antologia teórica 1993-2009. São Paulo: Cosac Naify, 2013. p. 242-
251 
. BOURRIAUD, N. A estética relacional. São Paulo: Martins Fontes, 2009a. 
. BOURRIAUD, N. Pós-produção: como a arte reprograma o mundo 
contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 2009b. 
. CORBELLA, Oscar; YANNAS, Simos. Em busca de uma arquitetura 
sustentável para os trópicos: conforto ambiental. Rio de Janeiro: Revan, 2003. 
. CALLON, M. Por uma nova abordagem da ciência, da inovação e do 
mercado. O papel das redes sociotécnicas. In: PARENTE, A. (Ed.) Tramas da 
rede: novas dimensões filosóficas, estéticas e políticas da comunicação. Porto 
Alegre: Sulina, 2010. p. 64-79. 
COSTA, C. Z. Além das Formas: introdução ao pensamento contemporâneo 
no design, nas artes e na arquitetura. São Paulo: Annablume, 2010.  
. EYCHENNE, F.; NEVES, H. Fab Lab: A Vanguarda da Nova Revolução 
Industrial. São Paulo: Fab Lab Brasil, 2013. 
. FITZGERALD, Eileen. ENERGY RESEARCH GROUP DEL UNIVERSITY COLLEGE 
DUBLIN. Un vitruvio ecológico: principios y práctica del proyecto 
arquitectónico sostenible. Barcelona [Espanha]: Gustavo Gili, 2007. 159 p. 
FONSECA, F. Gambiologia: a criatividade que nos faz humanos. In: PAULINO, F. 
(Ed.). Gambiologia - gambiarras nos tempos do digital. Catálogo da exposição. 
Belo Horizonte, 2010. p. 22-23.  
 

6.2 – Bibliografia Complementar 
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. FLUSSER, V. O mundo codificado: por uma filosofia do design e da 
comunicação. São Paulo: Cosac Naify, 2007.  
. GAUZIN-MULLER, Dominique. Arquitetura ecológica. São Paulo: Ed. Senac 
São Paulo, 2011.  
. GUATTARI, Felix. As três ecologias. São Paulo, Papirus, 20xx. 
. LEITE, Carlos; AWAD, Juliana di Cesare Marques. Cidades sustentáveis, 
cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta urbano . 
Porto Alegre, RS: Bookman, 2012. 
. LÉVY, P. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São 
Paulo: Loyola, 1994.  
. LÉVY, P. As Tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento na era da 
informática. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993. 
LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. 
. LYNN, G. Curvilinearidade arquitetônica: O dobrado, o maleável e o flexível. 
In: SYKES, K. (Ed.). O Campo Ampliado da Arquitetura: Antologia Teórica 1993-
2009. São Paulo: Cosac Naify, 2013. p. 27-51. 
. MATURANA, H. Cognição, Ciência e Vida Cotidiana. Belo Horizonte: Ed. da 
UFMG, 2001. 
. MORIN, E. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2011. 
. MORIN, E.; MOIGNE, J. L. A inteligência da complexidade. São Paulo: 
Peirópolis, 2000. 
. MUNUERA, I. L. Notas sobre el 'bum': los colectivos españoles, un ecosistema 
plural. Arquitectura Viva - Colectivos españoles, n. 145, p. 15-19, 2012.  
. PARENTE, A. Enredando o pensamento: redes de transformação e 
subjetividade. In: PARENTE, A. (Org.). Tramas da rede: novas dimensões 
filosóficas, estéticas e políticas da comunicação. Porto Alegre: Sulina, 2010. p. 
91-110. 
. ROCHA, B. M. Novos olhares e desafios na epistemologia projetual. Revista 
Pós. V.23, N.39, São Paulo, FAU/USP, Junho de 2016. Disponível em < 

http://revistas.usp.br/posfau/article/view/110239/114732> 
. ROCHA, B. M. Do it yourself e improviso: por uma outra epistemologia da 
projetação: uma análise do processo de improvisação a partir do método de 
reflexão-em-ação. V!RUS, São Carlos, n. 10, 2015. [online] Disponível em: 
<http://www.nomads.usp.br/virus/virus10/?sec=4&item=2&lang=pt>. 
. ROCHA, B. M. Complexidade e improvisação em arquitetura. 2015. Tese 
(Doutorado em Design e Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16134/tde-08032016-
152801/ 
. ROCHA, B. M. Territórios: modos de entendê-los e agenciá-los nas 
metápolis. Revista ClimaCOM Cultura Científica. Ano 3, N. 6 Territórios, Agosto 
de 2016. Disponível em: 
<http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/?page_id=179> 
. ROSA, M. L. (Org.). Micro Planejamento. Práticas urbanas criativas. São Paulo: 
Ed. de Cultura, 2011. 
. SPEAKS, M. Inteligência de Projeto. In: SYKES, K. (Ed.). O campo ampliado da 

arquitetura: antologia teórica 1993-2009. São Paulo: Cosac Naify, 2002. p. 156-
164. 
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. VENTURI, R. Complexidade e contradição em arquitetura. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Vitória 23 de Outubro de 2018 
Prof. Dr. Bruno Massara Rocha 


